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Úvodní slovo,
Milí čtenáři, právě otevíráte již třetí číslo Chvalkovských listů vydaných v roce 2016.
V tomto čísle bychom Vás opět rádi informovali o tom, co se u nás událo. Doufám, že
s námi rádi zavzpomínáte na pěkné dny, které jsme přes léto prožili.

Nově nás můžete sledovat také na facebooku. Naše facebooková adresa je
https://www.facebook.com/domovchvalkov.cz.

Na samý úvod tohoto čísla bychom také rádi pogratulovali naší vedoucí zdravotnického

úseku paní Marii Plchové, které byl za její celoživotní práci udělen Řád Elišky
Přemyslovny. Gratulujeme!

Bc. Dana Červonyjová

Výlet za historií
Staškova pila se podílela na opravě
kostela Nejsvětější Trojice, modlitebny
církve českobratrské v Trhových Svinech
a dalších památek. Díky této pile vzniklo
mnoho pracovních míst.
Samotná výstava byla poutavá, dozvěděli
jsme se mnoho zajímavostí o rodinném i
pracovním životě této rodiny. Při
prohlížení fotografií jsme poznali některé
členy rodiny Stašků a jejich zaměstnance.

Dne 20. 7. a 22. 7. 2016 si někteří z nás
udělali dopolední výlet do Trhových
Svinů. Cílem výletu byla návštěva
infocentra,
kde
probíhala
výstava
fotografií a dokumentů rodiny Stašků
z Trhových Svinů.

Při odchodu z výstavy klienti zalitovali
nad zánikem tohoto dříve prosperujícího
závodu.
Text: Dagmar Netušilová

Podvečerní zahradní párty
Letos poprvé jsme pro naše klienty
připravili na zahradě domova opékání
buřtů. Tentokrát nešlo o grilování, které
děláme častěji, nýbrž o skutečné opékání
nad ohništěm.
Altán byl krásně vyzdoben lampiony a
balónky, jídla i pití bylo dost, nechyběl ani
hudební doprovod celé akce v podání
Honzy Adama, který hrál na kytaru –
atmosféra byla zkrátka výborná a
odpoledne všem uteklo rychleji, než
bychom byli chtěli. Doufáme, že se
v příštích letech z této akce stane
příjemná tradice.

Text: Dagmar Netušilová

Návštěva Novohradské kovárny

V létě jsme přemýšleli, kam se vypravit na výlet a podívat se na něco zajímavého. Již
dříve nás pozval pan Pavel Černý, kovář, k sobě do kovárny do Nových Hradů. 24. 8.
2016, ve středu dopoledne, za krásného počasí, jsme se tam vypravili.

Přivítala nás maminka pana Černého, vyprávěla nám o historii této kovárny a provedla nás
kovářským uměním. Mladý kovář a jeho momentálně hostující přítel ze Švédska nám
společně předvedli, jak umí vyrobit hřebíky, závlačky a jiné kované výrobky.

Díky těmto šikovným řemeslníkům jsme se vrátili o několik desítek let zpátky a zejména ti
starší z nás zavzpomínali, jaké kovářské výrobky doma užívali. Po této prohlídce jsme šli
na náměstí, kde jsme si prohlédli unikátní sluneční hodiny.

Před návratem domů jsme se stihli ještě občerstvit v restauraci.
Text: Miloslava Šuplerová

Návštěva ministryně práce a sociálních věcí

Dne 6. 9. 2016 náš domov navštívila ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela
Marksová v doprovodu 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a
vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Jihočeského kraje Mgr. Petra
Studenovského.

Paní ministryně si prohlédla prostory domova. Domov jí zaujal svojí polohou uprostřed
přírody a malým počtem uživatelů. S úsměvem ve tváři si popovídala s uživateli a
zaměstnanci domova.
Setkání bylo pro všechny velice příjemné a přátelské.

Text: Mgr. Jitka Hoffelnerová

VII. Chvalkovský turnaj
14. 09. 2016 se u nás uskutečnil již sedmý ročník tradičního Chvalkovského turnaje. Jako
každoročně jsme si zasoutěžili v kuželkách, pétanque, chvíli potrápili mozek vědomostní
soutěží týkající se poznávání listů a procvičili jsme si šikovnost v promazávání lineckých
koláčků na čas (na nichž jsme si samozřejmě poté společně pochutnali).

V letošním roce si k nám přijeli jako obvykle zasoutěžit přátelé z DpS Horní Stropnice,
DpS Kaplice a DpS Kůsov. Mimo hlavní soutěž se i letos konala soutěž o „nejšikovnější
aktivizační pracovnici“.

soutěžící hrdě reprezentovali své domovy

a všem se v soutěžích dařilo. Mimo jiné
všechny soutěžící celé dopoledne hlasitě
podporovalo publikum obyvatel našeho

domova. V přestávce mezi soutěžemi
jsme si pochutnali na pečených buřtech.
Po závěrečném vyhlášení výsledků jsme
se při kávě zaposlouchali do melodických

tónů harmoniky. Poté již čekala naše
Celé dopoledne u nás bylo veselo a

atmosféra byla velmi sportovní. Všichni

přátele cesta domů.

Celkem se soutěže zúčastnilo 16 soutěžících, které celé dopoledne povzbuzovala naše 20
členná fanouškovská základna.

A jak celý turnaj dopadl?
1. místo Kůsov

2. místo DpS Chvalkov
3. místo DpS Kaplice

4. místo DpS Horní Stropnice
Nejšikovnější aktivizační pracovnici letošního roku nalezneme v DpS Kůsov.
Hl. sponzorem akce byla Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Děkujeme!
Text: Bc. Dana Červonyjová

IV. středověké olympijské hry

Ve čtvrtek 1. 9. 2016 jsme se zúčastnili olympijských her seniorů v Domově důchodců
Dobrá Voda. Zaměstnanci tohoto domova byli převlečeni do kostýmů doby Karla IV.

Úžasně zorganizovaná akce, zavěšení olympijské vlajky, zapálení olympijského ohně,
soutěže ve stylu této doby, jako např. věšení prádla u pradleny, otázky u kronikáře,
poznávání věcí u žebráka, ulovení divokého kance, práce na statku a jiné připravené
disciplíny.

Po výborném občerstvení následovalo vyhodnocení, stažení vlajky a samozřejmě její
putovní předání zástupkyni DpS Horní Stropnice. Odjížděli jsme domů spokojeni a plni
dojmů z krásně prožitého odpoledne.
Text: Miloslava Šuplerová

Podzim
Květoslava Bendová
Klienta DpS Chvalkov

To slovo podzim v sobě chmury tají,
a přeci vlídný a zlatý umí být.
Když v chladném slunci všechny barvy hrají,
a mně to stále připomíná med.
Kdepak jsou včelky pilné tanečnice?
Vlaštovičky také zmizely!
Ta příroda moudrá ví si rady hned,
kde léto končí a kdy nám svědčí med.

Chvalkovské listy si i nadále můžete přečíst v:

- Městské knihovně Trhové Sviny
- Domě s pečovatelskou službou Trhové Sviny
- čekárně praktických lékařů MUDr. Josefa Kopečného a MUDr. Terezy Seidenglanzové
- čekárně praktického lékaře MUDr. Františka Busty
- na MěÚ Trhové Sviny (Odbor sociálních věcí)
Listy se tisknou v omezeném počtu, proto žádáme naše čtenáře, aby listy z těchto míst
neodnášeli a nechali je k dispozici dalším čtenářům.
Zájemci

o

pravidelný

odběr

našich

listů

mě

mohou

kontaktovat

na

email:

socprac@domovchvalkov.cz (Dana Červonyjová), s žádostí o pravidelné zasílání
nových čísel v elektronické podobě formátu PDF.

Motto:

„Žij každý den, jako bys právně v něm měl prožít celý svůj život.“

V. V. Rozanov
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